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Milé sousedky, milí sousedé,
jak jste již byli v posledních dnech informováni máme od nového
roku uzavřenou prodejnu smíšeného zboží i hospodu. I přes
trvající neochotu kohokoliv, i mimo naši obec, tyto dvě zařízení
provozovat, se i nadále snaží zastupitelstvo celou tuto situaci
aktivně vyřešit. Ano, doba byla jiná. Lidé neměli kolikrát jinou
možnost než si nakoupit na malých obchodech na vesnici. A tyto
prodejny díky kupní síle daných občanů prosperovaly. Ač se mi to
zdá jako včera, je to dnes již zhruba 20let stará realita. Kdy jsem
nosil do místního obchodu v černé tašce prázdné lahve od
hanácké kyselky. Zpravidla šest kusů skleněných lahví 0,7l. Grep,
citron a pomeranč a jistě jsem zde nebyl jediný. Dnes je však

situace jiná a asi málokdo z nás si dovede představit nakupovat
minerální vody zde, v místním obchodě. To asi vnímáme všichni.
S tímto trendem, kdy lidé postupně přestávali místní obchod
navštěvovat, se také postupně měnil postoj obce vůči nájemcům.
Rekonstrukce provozoven. Dovybavení provozoven. Postupné
snižování nájmu. Využívání daných služeb obcí samotnou.
Spoluúčast na platbě energií a tak dále. Dle mého názoru se obec
vždy snažila udělat maximum pro zachování chodu těchto služeb,
byť si někteří myslí, že tomu tak není.
Na následujícím veřejném zasedání zastupitelstva se budeme
bavit o možnosti, že bychom si hospodu s prodejnou smíšeného
zboží provozovali sami. Je to možná jediné řešení, jak zde tyto
služby zachovat. Za poslední roky se do těchto zařízení investovalo
a byla by škoda je nechat zavřené. Samozřejmě bez personálního
obsazení by to nebylo možné. Tímto oznamujeme, že je
zveřejněno výběrové řízení na pozici prodavač/ka a hospodský/ká.
Bližší informace na www.svesedlice.cz Nebo osobně na obecním
úřadě v úřední hodiny nebo telefonicky na telefonním čísle
737 624 238. V posledních letech není ničím neobvyklým, že si
obce provozují obchody a hospody sami. A některé i úspěšně, viz.
článek níže.
………Obecní hospodu má hodně vesnic, ale obecního hospodského
málokterá. Dřínov na Kroměřížsku zvolil cestu provozování
restaurace hlavně proto, aby nezanikla. Před rokem hrozilo, že
vesnice se čtyřmi sty padesáti obyvateli zůstane bez hospody.
Starší majitel nechtěl přejít na systém elektronické evidence tržeb.
Obec proto budovu koupila. Nakonec zavrhla možnost pronájmu
a v hospodě denně obsluhují zaměstnanci placení z obecního
rozpočtu. Čistý zisk za první rok fungování je čtvrt milionu korun.
„Překvapilo mě, myslel jsem, že zisk bude nižší. Pro nás to
znamenala zkušenost, museli jsme se hodně učit,“ uvádí starosta
Miroslav Štěpánek. Obecní hospoda je navíc vyloučena
z elektronické evidence tržeb. Obec investovala do budovy přes

milion korun a chce si ji nechat minimálně do té doby, než se mu
peníze vrátí. „Každé obci bych zachování hospody doporučil,“
dodává starosta.
Zdroj: https://zlin.rozhlas.cz

Dále ve vztahu ke kulturnímu domu je nutno podotknout, že
zastupitelstvo obce schválilo na svém posledním zasedání,
konaného dne 18.12.2019 nový provozní řád budovy kulturního
domu. Tento provozní řád je platný od 1.1.2020. Jde zejména
o stanovení výše nájemného za dané prostory. Částka je
stanovena na 1.000,- /den včetně energií. Energie tedy nebudou
účtovávány zvlášť, ale jsou zahrnuty v ceně nájmu. V ceně je tedy
pronájem sálu, včetně přísálí a kuchyňky. Kuchyňka je nově
dovybavena. Nová trouba, sporák, myčka nádobí, kompletní sady
talířů, příborů, hrnce a další základní vybavení. Kuchyň však ještě
musí projít drobnými úpravami, ale jejich dokončení nebrání
plnohodnotnému využívání. Spolkům, které mají sídlo v obci
Svésedlice může být dle provozního řádu nájemné odpuštěno.
Konar Lubomír, starosta obce

Společenská rubrika za rok 2019
Přivítali jsme
Kučera Maxim
Karásková Anežka
Zavadil Tomáš

11.3.2019
28.6.2019
30.9.2019

Opustili nás
Jahn Josef
Konarová Ludmila

25.6.2019
29.11.2019

Tří králové sbírka
nově jsme se z časových
důvodů rozhodli udělat
dvě skupinky na Tří králové
sbírku. I tak koledování
zabralo s přípravami takřka
celé nedělní dopoledne,
které si děti užily. Oproti
loňskému roku se vybralo i
něco více penízků. Všem,
kteří přispěli děkujeme.

2018

6.433,-

2019

6.300,-

2020

9.032,-

Turnaj v šipkách 21.12.2019

Zpívání v kapli
bylo v loňském roce v pořadí druhé takovéto představení. Opět
jsem po roce pozval, své přátele, skupinu Přátelé. I my se ve
Svésedlicích snažíme v předvánoční době pozvat lidi na akci, kde
se společně potkají, odreagují se a přestanou myslet na problémy
všedních dní. Ať už se jedná o rozsvěcování vánočního stromu
v parku či tuto zmíněnou akci. Škoda jen, že i na podruhé zde bylo
přespolních návštěvníků o něco více jako těch místních.
Návštěvníci byli ze sousedních obcí, Olomouce a dokonce i jeden
černoch neznámo odkud. Většina místních spoluobčanů dala
zřejmě přednost předvánočnímu úklidu a pečení cukroví. Před
kaplí bylo připraveno na zahřátí drobné občerstvení a výborné
koláčky od paní Novotné, které všem velice chutnaly. Vystoupení
se zalíbilo i samotnému otci Josefovi z Velké Bystřice a byl tak
nadšený, že je v plánu letošní vystoupení této skupiny i
v bystřickém kostele. Po vystoupení a výborné večeři v místních
restauraci pokračovalo hraní na sále.
Standa Zavadil

Poskytnuté dotace za rok 2019
K příjmům, které byly pro rok 2019 schváleny zastupitelstvem
obce na 4,402mil. se nám v průběhu roku navýšily tyto příjmy
o přijaté nenárokové dotace, příjmy z prodeje pozemků
a finanční dary.
Jednalo se o dotaci z Programu obnovy venkova (POV) výstavba
nového veřejné osvětlení v lokalitě U Hřiště - 500.000,-. POV podpora projektové dokumentace na vodovod pro stavební
povolení a provádění stavby - 300.000,-. POV – podpora
venkovských prodejen se smíšeným zbožím, částečná úhrada
nákladů na energie – 30.000,-. Tyto dotace byly z Olomouckého
kraje, včetně dotace na Podporu zvýšení bezpečnosti chodců –
chodník a parkovací místa kolem silnice III/4365 – chodník
směrem na Vacanovice – 324.000,-. Na chodník směrem na
Velkou Bystřici byly peníze z IROP – 1.100.000,-. Z Ministerstva
pro místní rozvoj jsme obdrželi 297.000,- na doplnění workout
stezky a zeleň ve Zmolách. Na zeleň šly také peníze
z Ministerstva životního prostředí na výsadbu ovocné aleje
117.000,-. Finanční dar za umístění v soutěži Vesnice roku 200.000,-.
Celkem jsme tedy v roce 2019 byli úspěšní při získání
2.868.000,- na nenárokových dotacích z několika ministerstev
a Olomouckého kraje. Za poskytnuté dotace jsme samozřejmě
velice rádi. Děkujeme za ně. V měsíci březnu nás ještě čeká
závěrečné přezkoumání hospodaření za uplynulý rok.

Sběrná místa separovaného odpadu
Věřím, že tato informace je pro většinu z nás samozřejmostí,
avšak opět nechápu počínání těch, kteří jsou schopni na místo
separovaného odpadu odložit pytle se starým cementem či
část okapu, zabaleného ještě v originálním obale. Opravdu
netuším, jestli zatřídit do plastu, papíru či skla! Opět tedy
připomínám možnost využití odpadového centra ve Velké
Bystřici, kde jsou tyto odpady běžně přijímány. Které kategorie
odpadů lze odevzdat naleznete na www.svesedlice.cz v sekci
„Informace občanům“. Na váze se prokážete občanským
průkazem, s trvalým bydlištěm v obci Svésedlice. Pracovnice
sběrného dvora vás zváží s odpadem na váze, poté vám je
k ruce pracovník technických služeb Velké Bystřice, který vám
ukáže, kam daný odpad odložit. Samozřejmě vám i s vykládkou
odpadu pomůže. Proběhne vážení po vykládce, jeden podpis
do knihy a je hotovo. Tohle vše, je konstatuji pro občany
Svésedlic ZDARMA! Za uložení odpadu hradí plnou cenu obec
Svésedlice. Maximální množství odevzdaného odpadu je 500kg
ročně/občan.

Úterý

15.30 – 18.00hod

Sobota

8.00 - 12.00hod

Víte, že …
V roce 2019 se sešlo zastupitelstvo obce celkem k osmi
veřejným zasedáním zastupitelstva, na kterých měli zastupitelé
94,64% účast. Všechna tato jednání navštívilo celkem 22 lidí
z široké veřejnosti.

V zrcadle času
Ze starého tisku

Povídá se, že v Pasteurově ústavu ve Vídni, potkal rodák ze
Svésedlic Vincenc Steiger samotného Švejka. Je známo, že Švejk to
se psy umí. Tenkrát Švejk začal Vincencovi vyprávět……..
Jak šel "koupit" psa pro pana nadporučíka Lukáše.

Švejk se ptá kamaráda Blahníka : „Je to opravdu stájovej pinč?
Můj obrlajtnant jinýho nechce.“
Blahník : „Fešák stájovej pinč. Pepř a sůl, dovopravdy čistokrevnej,
jakože ty jseš Švejk a já Blahník. Mně jde vo to, co žere, to mu dám
a přivedu ti ho.“

Oba přátelé si opět ťukli. Ještě když Švejk se živil prodejem psů do
vojny, Blahník mu je dodával. Byl to zkušený muž a vypravovalo se
o něm, že kupoval pod rukou z pohodnice podezřelé psy a zas je
prodával dál. Měl dokonce už jednou vzteklinu, tak jako Švejk
a v Pasteurově ústavu ve Vídni byl jako doma.
Nyní Blahník považoval za svou povinnost nezištně vojákovi
Švejkovi pomoci. Znal všechny psy v celé Praze i okolí, a mluvil
proto tak tiše, aby se hostinskému neprozradil, poněvadž mu
z hostince před půlrokem odnesl pod kabátem štěně, jezevčíka,
kterému dal cucat mléko z dětské láhve, takže ho hloupé štěně
patrně považovalo za mámu a ani nedutalo pod kabátem.
Kradl ze zásady jen čistokrevné psy a mohl být soudním znalcem.
Dodával do všech psinců i soukromým osobám, jak se to dalo,
a šel-li po ulici, tu na něho vrčeli psi, které kdysi ukradl, a když stál
někde u výkladní skříně, často nějaký mstivý pes vyzdvihl u něho
za zády nožičku a pokropil mu kalhoty.

Švejk : „Poslušně hlásím, že jsem zde...”
Nadporučík Lukáš : Proč jste mi tu potvoru přinesl?
Švejk : Abych vám udělal radost.

Švejk : "Každej nemůže bejt chytrej. To by pak bylo na světě tolik
rozumu, že by z toho byl každej druhej člověk úplně blbej." 😊
Zdroj : internet. Osudy dobrého vojáka. Od autorů: Jaroslav Hašek

Bohuslav Ohera

Termíny akcí 2020
11. zasedání zastupitelstva obce
Maškarní ples pro děti
Hasičský ples
Turnaj ve stolním tenise

22.1.
23.2.
29.2.
7.3.

